
                             
           
                                                                          

                                                               

18 de desembre de 2016  
 

14ª ETAPA: Cabra del Camp – Lilla – La Riba 
 

Recorregut:  17 Km    Horari (aprox.): 6 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A  ¾ 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal a la porta de l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón de Barcelona, després vindrà cap el Prat, a les 7 a l’Avda. Verge de Montserrat 

cruïlla Coronel Sanfeliu recollirà més persones i a les 7,10 h recollirem la resta dels companys 
que estiguin al pàrquing de RENFE  zona de Ca l’Alaio. 
Tot seguit continuarem el viatge per la AP-7 pararem per esmorzar a l’àrea de servei del 
Penedès, penseu que no serà tan barata com la de Jorba, després l’autocar ens portarà a 
Cabra del Camp a on iniciarem el recorregut a peu.     
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 101 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   194,24 km. 

 
Iniciarem el recorregut a Cabra del Camp (496 m)  en direcció sud, passarem per sota 
l’autopista, El camí és de terra i ample. 
 
3,4 km Cruïlla amb un camí que va a Figuerola del Camp (602 m) el deixem a la nostre 
esquerra. 
 
5 km  Trencall al Coll de Prenafeta, el camí continua ample dins el bosc i fa de bon caminar. 
 
5,6 km La Barceloneta (559 m) passem per un petit grup de cases. 
 
9 km Lilla (471 m) petita població que pertany al municipi de Montblanc (Conca de Barberà) el 
travessem pel mig, en sortir del poble seguirem un corriol que va descendent fins a trobar altre 
vegada un camí carreter ample. 
 
14,1 km  Vilaverd (243 m) es un municipi de la Conca de Barberà, no hi entrarem y seguirem el 
curs del riu Francolí. 
 
17,1 km La Riba (257 m) municipi de l’Alt Camp, nosaltres acabarem l’etapa just a l’entrada del 
poble que esta situat en un terreny costerut.  
 
 “Bona ruta” 


